
                                                                    Załącznik nr 4.5 do siwz
Formularz asortymentowo-cenowy

Część V Taśma zabezpieczająca

 
 Poz.
Ewid.

Przedmiot 
zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Jedn.
Miary

Ilość Cena jednostkowa 
brutto(zł)

Wartość 
brutto(zł)
(kol.5 x 
kol.6)

Nazwa producenta, 
nr katalogowy 
zaoferowanego 

produktu
1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Taśma 
zabezpieczająca

MATERIAŁ  –  papier  koloru  jasno  brazowego 
z dodatkiem kleju 
GRAMATURA – 70g/m2
SZEROKOŚĆ – 48mm. Tolerancja rozmiarów +/- 5%.
DODATKOWE  INFORMACJE  –  osłonka  na  taśmie 
zabezpieczającej  uniemożliwia  przypadkowe 
przyklejenie  do  podłoża.  Osłonka  taśmy  dzielona  na 
dwie  części  celem łatwiejszego  odklejenia.  Taśma  z 
możliwością łatwego odrywania z rolki, bez używania 
dodatkowych narzędzi. Powierzchnia taśmy umożliwia 
trwałe  nanoszenie  napisów  środkiem  kryjącym  typu 
długopis  oraz  stawianie  pieczątek,  bez  efektu 
rozmazywania  i  bez  możliwości  trwałego  usunięcia 
napisu  oraz  treści  pieczątki.  Taśma  posiada 
nadrukowany dużymi literami alfabetu łacińskiego 
czytelny  napis  POLICJA  o  rozmiarze  60, 
pogrubioną czcionką o nazwie Times New Roman 
Dopuszcza  się  nadruk w kolorze  granatowym lub 
czarnym.  Każdorazowa  próba  odklejenia  od 
zabezpieczanej  powierzchni  powoduje  pojawienie 
się  napisów  ostrzegawczych  o  treści  „otwarte”  w 
języku  polskim  zarówno  na  taśmie  jak  i  na 
zabezpieczonej  przez  taśmę  powierzchni. 
Przeznaczona  do  wszystkich  powierzchni  w 
szczególności  karton,  koperta  foliowa lub foliowo-
papierowa

Rolka – 
długość 

     50 mb
367
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2.
Taśma 
zabezpieczająca

MATERIAŁ  –  papier  koloru  jasno  brazowego 
z dodatkiem kleju 
GRAMATURA – 70g/m2
SZEROKOŚĆ – 48mm. Tolerancja rozmiarów +/- 5%.
DODATKOWE  INFORMACJE  –  osłonka  na  taśmie 
zabezpieczającej  uniemożliwia  przypadkowe 
przyklejenie  do  podłoża.  Osłonka  taśmy  dzielona  na 
dwie  części  celem łatwiejszego  odklejenia.  Taśma  z 
możliwością łatwego odrywania z rolki, bez używania 
dodatkowych narzędzi. Powierzchnia taśmy umożliwia 
trwałe  nanoszenie  napisów  środkiem  kryjącym  typu 
długopis  oraz  stawianie  pieczątek,  bez  efektu 
rozmazywania  i  bez  możliwości  trwałego  usunięcia 
napisu  oraz  treści  pieczątki.  Taśma  posiada 
nadrukowany dużymi literami alfabetu łacińskiego 
czytelny  napis  POLICJA  o  rozmiarze  60, 
pogrubioną czcionką o nazwie Times New Roman 
Dopuszcza  się  nadruk w kolorze  granatowym lub 
czarnym.  Każdorazowa  próba  odklejenia  od 
zabezpieczanej  powierzchni  powoduje  pojawienie 
się  napisów  ostrzegawczych  o  treści  „otwarte”  w 
języku  polskim  zarówno  na  taśmie  jak  i  na 
zabezpieczonej  przez  taśmę  powierzchni. 
Przeznaczona  do  wszystkich  powierzchni  w 
szczególności  karton,  koperta  foliowa lub foliowo-
papierowa

Rolka – 
100 mb

285

Razem brutto 

W tym VAT……………………………………… %

Cenę w kolumnie 6 i 7 należy wpisać z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku.

…………………………………………………… ………………………………………………………...
Miejscowość, data podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku 

oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawcy
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